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مهخص انثحث

تناول ىذا البحث أسلوباً جديداً من أساليب تنفيذ المشروعات واالستثمارات الضخمة

التي انتشرت على المستوى الدولي ،والذي يهدف إلى تنفيذ العقود الحكومية الضخمة ،والتي
تستلزم لتنفيذىا تجميع إمكانيات فنية وموارد مالية عالية تخرج عن مقدرة الشخص الطبيعي
الواحد أو الشركة أو الكيان االتقتاادي الواحد ،فيتم لجوء أطراف عدة إلى أسلوب التجمع
أو االتحاد االتفاتقي المؤتقت ،وىذه االطراف المتعددة تكون ائتالفاً اتفاتقياً يكون اعضاؤه
أشخاصاً طبيعيين أو معنويين .ومثل ىذه االستثمارات تكون غالباً من أجل تنفيذ مشروعات

حكومية لاالح بلدان الدول النامية .والتنفيذ يتم غالباً عن طريق تجمع اتفاتقي متكون من
ائتالف الشركات االستثمارية العمالتقة ،والتي تنتمي غالباً بجنسيتها للدول المتقدمة اتقتاادياً
أو دول العالم األول .وىذا االسلوب يمتاز بعدة خاائص فهو يمتاز بالتأتقيت والتخايص،

وذلك ألنو نشأ لغرض تنفيذ مهمة واحدة ،وىي موضوع العقد اإلداري ،وعند االنتهاء من
التنفيذ فإن ىذا االتحاد ينتهي بإنتهائو ،ولذلك فهو ذو طابع مؤتقت ،كما أنو يمتاز بعدم توافر
الشخاية المعنوية لو ،حيث أنو ال يُعد نواة لنشوء شخاية معنوية مستقلة لو عن شخاية
أعضائو ،مع ما يترتب على ذلك من آثار مثل عدم وجود ذمة مالية مستقلة لو ومنفالة عن
الذمة المالية لألعضاء ،كما ال يمكن إشهار إفالسو ،وغير ذلك على خالف االحكام العامة
للشركات.
ويمكننا القول أن الكونسورتيوم ىو عبارة عن تجمع اتفاتقي اتحادي بين عدة مستثمرين
سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم أشخاصاً معنويين ،بهدف المساىمة في تنفيذ عمل مشترك
ً
لاالح الجهة اإلدارية التي يتم التعاتقد معها.
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املمذمـــــح

إن كل مشروع إداري عند تنفيذه يكون لو من الظروف واإلجراءات وإمكانيات التنفيذ

التي تختلف عن االخر ،وىذا يستدعي بطبيعة الحال تقرير األعضاء الختيارىم للشكل
التعاتقدي األنسب لتعامالتهم عند الرغبة في التعاتقد مع الجهة اإلدارية وتنفيذ العقد اإلداري
معها .فمثالً تقد يفضل المستثمر األجنبي المتعاتقد مع اإلدارة أن يتعامل معها بأسلوب
المشروع المشترك ،أو تقد يأخذ التجمع االتفاتقي بين األعضاء شكالً آخر وىو التعاتقد عن
طريق إتباع اسلوب الكونسورتيوم ،أو تقد يأخذ شكالً ثالثاً يطلق الفقو القانوني عليو اسم تجمع

الماالح االتقتاادية والى ما غير ذلك من صور االتفاتقات التعاونية.

وبناء على ما تقدم فأن الكونسورتيوم  -ابتداءً – ىو عبارة عن تجمع اتفاتقي اتحادي
ً

سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم أشخاصاً معنويين ،بهدف االشتراك في
بين عدة مستثمرين ً
تنفيذ عمل مشترك لاالح الجهة اإلدارية التي يتم التعاتقد معها.
والجهة اإلدارية الراغبة في التعاتقد غالباً ما تكون إحدى إدارات الدول النامية ،والتي ال

تملك المقومات الالزمة للتنفيذ ،فتقوم بالتعاتقد مع بعض المستثمرين األجانب ،والذين غالباً
ما تكون لديهم اإلمكانيات الالزمة للتنفيذ ،فيقومون بتوحيد جهودىم المشتركة في شكل
اتفاق الكونسورتيوم .وىنا يثور التساؤل عن ماىية اتفاتقات الكونسورتيوم ،وعن الطبيعة
القانونية لها ،وكذلك ماىية األحكام القانونية المنظمة لمثل ىذه االتفاتقات ؟ وىو ما سنتعرض
لو تفايالً خالل مبحثين وذلك كما يلي-:

المبحث األول /ماىية اتفاتقات الكونسورتيوم.
المبحث الثاني /األحكام القانونية التفاق الكونسورتيوم.
ثم نختتم البحث بخاتمة تتضمن أىم النقاط التي توصلنا إليها والتي نعتقدىا على درجة من

األىمية.
واهلل ولي التوفيق
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املثحث األول

انتعريف تاتفالاخ انكىوسىرتيىو

تقبل بحث األحكام القانونية التفاتقات الكونسورتيوم باعتبارىا إحدى صور التجمعات

االتحادية االتفاتقية المؤتقتة عند التعاتقد مع أية جهة إدارية ،فإنو يجب توضيح المقاود
بماطلح كونسورتيوم ،ال سيما أن ىذا الماطلح ليس من تقبيل الماطلحات القانونية
المألوفة ،وتحتاج إلى الكثير من التوضيح إلزالة ما يشوبها من غموض .كما أن األمر يستدعي
توضيح الطبيعة القانونية لهذه االتفاتقات ،وأنواعها مع بيان أىم التطبيقات المعاصرة لها.
وعلى ىذا االساس سنقسم ىذا المبحث كما يلي-:
المطلب االول  /مفهوم الكونسورتيوم
المطلب الثاني  /الطبيعة القانونية للكونسورتيوم
المطلب الثالث  /انواع الكونسورتيوم
املطهة األول  :مفهىو انكىوسىرتيىو

اصطالح الكونسورتيوم ليس اصطالحاً عربياً ،ولكنو مستمد من االصطالح الالتيني
كونسرتيو ( )Consortioوىو ماطلح يشير إلى ٍ
معان عدة مثل :التعاون ،والمشاركة،
والملكية المشتركة ،وكلها ٍ
معان تدخل في المعنى الفني للكونسورتيوم وبالتالي في طبيعتو

القانونية(.)1

ولقد شاع استخدام اصطالح الكونسورتيوم في العالتقات التجارية الدولية اعتباراً من

الخمسينيات وخاصة في صناعة اإلنشاءات الدولية ،لياف صوراً من التعاون الدولي بين
المقاولين الدوليين ،وذلك عند الرغبة في التعاتقد على نحو مشترك( )2حيث تعد ىذه الاورة
من أفضل صور التعاون في تنفيذ عقود االشغال العامة ،ألن ىذا النوع من العقود اإلدارية
يتوافق مع الطبيعة القانونية لمثل ىذه االتفاتقات ،والتي تتمتع بالطابع المؤتقت التكوين من
اجل تنفيذ عمل معين أو غرض محدد ،وىو تنفيذ العقد اإلداري الذي تم االتحاد بين أعضاء
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الكونسورتيوم من أجل تنفيذه ،حيث أن عقود االشغال العامة ليست من العقود ذات األجل

الطويل كعقد االلتزام ،لذا فتنفيذىا عن طريق اتفاتقات الكونسورتيوم يعد من أفضل الطرق

لتنفيذىا.
وتقد تعددت االتجاىات الفقهية في محاولة وضع تعريف تقانوني للكونسورتيوم ،حيث
ال يوجد تقالب تقانوني موحد يمكن األخذ بو كتعريف للكونسورتيوم ،وذلك على الرغم من
تعريف ٍ
ٍ
موحد للكونسورتيوم ،إال أنهم يتفقون على وجوب توافر
وجود خالف فقهي على وضع
بعض االحكام والخاائص القانونية للكونسورتيوم.
ويرى البعض أن اتفاق الكونسورتيوم ىو( :مجرد ترتيب تعاتقدي بين عدة شركات،

تتعهد معاً بالقيام بمشروع مشترك ،دون أن تندمج في كيان تقانوني مستقل)(.)3

وىذا الرأي تقد أوضح أن مثل ىذه االتفاتقات ىي عبارة عن اتحاد بين الشركات،

ونحن ال نسلم باحة ذلك ،حيث أن ىذه االتفاتقات تقد يكون أعضاؤىا أشخاصاً طبيعيين أو

معنويين ،في حين أن الشركات تكون أشخاصاً معنوية ،لذا ال يمكن لنا التسليم بوجهة النظر
التي ترى بأن اتفاتقات الكونسورتيوم ما ىي إال عبارة عن أتحاد بين الشركات.

ومن اآلراء التي اعتبرت الكونسورتيوم عبارة عن تجمع شركات ،ما نحاه البعض من أن
الكونسورتيوم ىو تجمع عدد من الشركات الكبرى االستثمارية والمتنافسة في صناعة معينة
على المستوى الدولي ،وتتمتع بالكيان القانوني المستقل ،ويكون ذلك التجمع بغية وضع حد
للتنافس بين ىذه الشركات ،مع فرض رتقابتها على نوع معين من االنتاج ،كما أن مثل ىذا
التجمع يكون أداة تقانونية للتنظيم االحتكاري للسوق العالمي ،وغالباً ما يكون ذلك التجمع
على النطاق الدولي ،ويعد الكونسورتيوم أحد صور المشروعات المشتركة(.)4
وال يمكن لنا التسليم باحة وجهة النظر السابقة من حيث اعتبار اتفاتقيات
الكونسورتيوم نوعاً من أنواع المشروعات المشتركة ،وذلك لوجود الكثير من الفوارق في
الطبيعة القانونية لكل منهما ،والتي سنذكرىا الحقاً ،ولكن على الرغم من ذلك فإن ىذا ال
ينفي وجود الكثير من التشابو في االحكام القانونية بين المشروعات المشتركة وبين اتفاتقات
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الكونسورتيوم على اعتبار أن كليهما من األساليب االتفاتقية االتحادية المؤتقتة ،وكان األحرى

بذلك الرأي اعتبار الكونسورتيوم أحد أنواع االتحادات االتفاتقية المؤتقتة ،وليس أحد أنواع
المشروعات المشتركة التي تعد في األساس أحد وأىم أنواع االتحادات االتفاتقية المؤتقتة.

والرأي السابق صادف تقبوالً لدى البعض الذي يرى أن الكونسورتيوم ىو صورة من
صور المشروعات المشتركة ،ويتحدد باتفاق بين عدة مساىمين ينتمون إلى اكثر من دولة
إلنشاء كيان مشترك مستقل ،حيث ال يفقد أي من المساىمين في الغالب شخايتو المستقلة،
ويمارس الكونسورتيوم نشاطاً ذا صفة دولية بطبيعتو ،ألن من مالحة األطراف ممارستو باورة

جماعية ،سواء للعائد االتقتاادي لألرباح أو إلمكان تقديم خدمة ،أو لطبيعة النشاط ذاتو
الذي ياعب تحقيقو إال بتظافر جهود وإمكانيات مشروعات متعددة ،فيحدث تزاوج بين ىذه

االشخاص المتعددة ليكونوا المشروع المشترك(.)5

ويؤخذ على ىذا الرأي ما سبق أخذه على الرأي السابق في حاره الكونسورتيوم بقائمة
أنواع المشروعات المشتركة ،ولم يعتبره أحد أنواع االتحادات االتفاتقية المؤتقتة ،كما يؤخذ

عليو أيضاً اعتباره أن أعضاء الكونسورتيوم ىم عدة مساىمين من دول مختلفة ،وىي وجهة
نظر منتقدة ،ألن العقود اإلدارية التي تبرم بين الجهة الحكومية وبين المستثمر المتعاتقد معها
مثالً في الكونسورتيوم ال تفترض في كل األحوال أن يكون األعضاء من عدة دول مختلفة،
فقد يكون األعضاء المتعاتقدون مع اإلدارة من عدة مستثمرين ينتمون إلى دولة واحدة ،وإن
كان الفرض الغالب – وىو ما يجري عليو العمل الدولي – ىو أن يكون المستثمرون أعضاء
الكونسورتيوم منتمين إلى عدة دول مختلفة ،ولكن ذلك بالطبع ال يكون في كل األحوال ،فقد
يكون المستثمر المتعاتقد عبارة عن عدة شركات أجنبية متمثلة في اتباع اسلوب الكونسورتيوم
عند التعاتقد ،سواء كانت تلك الشركات األجنبية تنتمي إلى دولة واحدة أو عدة دول أجنبية
مختلفة ،أو تقد يكون المستثمر المتعاتقد ىو مستثمر وطني أو عدة مستثمرين وطنيين ويتبعون
أيضاً اسلوب الكونسورتيوم عند التعاتقد.
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ويرى البعض اآلخر أن الكونسورتيوم ىو(:عقد للتعاون المشترك بين مشروعين أو أكثر

لكل منها استقاللو القانوني والمالي واإلداري ،من أجل تنفيذ مشروع مشترك على وجو
االرتباط أو التضامن بينها ،وبغرض تنفيذ أعمال أو خدمات مشتركة لمالحتها المشتركة أو
لمالحة الغير ،وغالباً ما تتعلق األعمال أو الخدمات بتوريد مهمات وتقديم خبرات الزمة
لنشاط اتقتاادي مركب ،كاإلنشاءات الاناعية الضخمة واالعمال المدنية الالزمة لبناء
المجسرات والمطارات والموانئ والبحث عن النفط واستخراجو وتسويقو ،وعمليات التعدين

والمواد الخام الالزمة للاناعة وغيرىا)(.)6

وبعد العرض السابق فإننا نرى أن اتفاتقات الكونسورتيوم (ىي أحدى االتفاتقات
االتحادية التعاونية المؤتقتة ،والتي تنشأ بغرض الدخول في عملية تعاتقدية واحدة مع إحدى
الجهات اإلدارية ،ومن ثم يستمر ىذا الشكل االتحادي حتى يتم التنفيذ لاالح ىذه الجهة،
ويكون ذلك إما على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي ،وإن كان يغلب على ىذه
االتفاتقات الطابع الدولي .وال يعد الكونسورتيوم نواة لخلق شخاية معنوية ،فهو ال يأخذ شكل
الشركة وال أحكامها ،بل ىو عبارة عن اتفاق تعاتقدي خالص بين أعضائو ،ال يتوافر فيو عنار
المشاركة في رأس المال ،حيث إنو ال يوجد للكونسورتيوم رأس مال مشترك .ويكون األعضاء
مسؤولين مسؤولية متضامنة ومتعددة تقبل الجهة المتعاتقدة معهم ،ولكنهم ليسوا مسؤولين
بالتضامن عن العالتقة الداخلية فيما بينهم ،حيث إنو ال توجد مشاركة بينهم في االرباح
والخسائر عند التنفيذ ،كما يكون كل طرف مسؤوالً وحده عن تنفيذ الجزء الخاص بو من
األعمال).
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املطهة انثاوي  :انطثيعح انماوىويح نهكىوسىرتيىو

اتفاتقات الكونسورتيوم تُعد من العقود التي لم يتفق الفقو القانوني على وضع تقالب
تقانوني موحد لها ،إذ أختلف في تحديد الطبيعة القانونية لها.
فيرى البعض أن اتفاتقات الكونسورتيوم ىي شركة فعلية أو شركة واتقع ،فيما ذىب

البعض اآلخر إلى أن اتفاتقات الكونسورتيوم ىي عبارة عن شركة محاصة(.)7
ٍ
محاولة منو لتكييف مثل ىذه االتفاتقات ذىب إلى أن ىذه
والبعض اآلخر في
االتفاتقات ىي شركة تضامن متى توافرت اركان الشركة الموضوعية بها من االشتراك في رأس

المال ،وتوافر نية المشاركة(.)8

ويرى البعض اآلخر أن األشكال القانونية للكونسورتيوم تختلف تبعاً لطبيعة االعمال
التي يقوم بها ،وما إذا كانت ىذه االعمال مؤتقتة أو تستمر لفترة طويلة .فإذا كان غرض
الكونسورتيوم غرضاً واحداً ويحتاج تنفيذه لمدة محددة ومؤتقتة فإنو يمكن أن يعتبر شركة من

شركات المحاصة ،طالما أن للمشروع مديراً مسؤوالً عن تنفيذ األعمال ،وليس للمشروع
عنوان أو أسم شركة أو رأس مال محدد .أما إذا كان غرض الكونسورتيوم غرضاً أو مجموعة
أغراض مترابطة ولو مدة الستمراره ،فإنو يعتبر شركة واتقع إذا توافر لدى الشركاء نية المشاركة،

وتحديد حاص يقوم كل منهم بدفعها كرأس مال للمشروع .وتكون للمشروع في ىذه الحالة
شخاية اعتبارية ،ولو لم يشهر طبقاً لإلجراءات القانونية التي حددىا القانون لشهر
الشركات(.)9
ونحن ال نسلم بأن اتفاتقات الكونسورتيوم تعد إحدى شركات الواتقع ،وذلك ألن شركة
الواتقع تعتبر أحد أشكال الشركات ،ألنها ىي الشركة التي تتوافر فيها األركان الموضوعية
الالزمة لتكوين الشركة على الرغم من عدم اتجاه إرادة الشركاء فيها منذ البداية إلى تكوين
الشركة على أسس تقانونية من حيث الشروط الشكلية.
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أما بالنسبة للكونسورتيوم فال يمكن عده شركة ،إذ ال تتوافر فيو األركان الموضوعية

الالزمة لتكوين الشركة ،وعلى عكس شركة الواتقع ،كما أنو ال يتمتع بالشخاية المعنوية التي
تتمتع بها الشركات.
كما نرى أنو ال يمكن اعتبار الكونسورتيوم شركة فعلية .فالشركة الفعلية ىي الشركة
التي تتجو إرادة الشركاء فيها منذ البداية لتكوين شركة ،ولكنهم يخفقون في اتباع االجراءات
الشكلية التي يتطلبها القانون ،أي أنها الشركة التي تقد باشرت نشاطها في الواتقع ثم حكم
ببطالنها لتخلف أحد أركانها.
كما ال يمكن اعتبار الكونسورتيوم شركة محاصة .فشركة المحاصة ىي( :عقد بمقتضاه
يلتزم شخاان أو اكثر بأن يساىم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حاة من مال أو عمل
بح أو خسارةٍ .وىذا العقد يُعد عقد شركة ،ولكنو
التقتسام ما تقد ينشأ عن ىذا المشروع من ر ٍ
مجرد عقد شركة بين الشركاء ،حيث أن شركة المحاصة تختلف عن سائر الشركات اختالفاً
جوىرياً مؤداه أنها ليس لها رأس مال شركة و ال عنوان شركة ،فهي مجرد عقد شركة بين
الشركاء ،كما أن شركة المحاصة تختلف عن باتقي أنواع الشركاء بخاياة ،أال وىي أنها شركة
مستترة ينحار كيانها بين الشركاء وال وجود لها بالنسبة للغير ،وليست لها شخاية معنوية
مستقلة عن شخاية الشركاء المكونين لها.
وشركة المحاصة ىي شركة بالمعنى القانوني ،وتأخذ كل األركان الموضوعية للشركات،
كما أنها – وإن كانت شركة مستترة – ولكن متى أعلن الشركاء فيها عنها تحولت لشركة
تضامن ،وتأخذ كل أحكام شركة التضامن .لذا فترتيباً على ذلك ،فإنو ال يمكن لنا التسليم
باحة الرأي السابق الذي يكيف الكونسورتيوم على أنو شركة محاصة ،ألن أحكام مثل ىذا
النوع من الشركات ال ينطبق على مثل ىذه االتفاتقات ،حيث أن شركات المحاصة تأخذ
االركان الموضوعية للشركات على عكس الكونسورتيوم ،كما أن مثل ىذه االتفاتقات تكون في
الغالب تجمعات معلنة ،وليست تجمعات مستترة ،وذلك على عكس شركات المحاصة التي
تكون مستترة.
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كما ال يمكن تكييف الكونسورتيوم على أنو شركة تضامن ،وذلك الختالف األحكام

القانونية لمثل ىذه االتفاتقات عن االحكام القانونية لشركات التضامن ،وىذه االختالفات في

االحكام القانونية سنوضحها الحقاً.
وفي تقديرنا أن مثل ىذه االتفاتقات ىي عبارة عن عقود ذات طبيعة خاصة ،ليست
كغيرىا من العقود األخرى ،وذلك ألنها تنشأ كنتيجة للطابع التعاوني بين األعضاء وبهدف
تنفيذ العمل المشترك الذي من أجلو تقد أنشئت اتفاتقات الكونسورتيوم(.)11

املطهة انثانث  :أوىاع انكىوسىرتيىو

يمكن تقسيم الكونسورتيوم إلى نوعين ،ىما :الكونسورتيوم األفقي ،و الكونسورتيوم

الرأسي ،وىما كما يلي-:
أ -الكونسورتيوم االفقي:
وىو االتفاق الذي يخول جميع األعضاء الحق في التوتقيع على العقد المبرم بينهم
وبين الجهة المتعاتقدة مع الكونسورتيوم ،وعلى ىذا فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن أمام

الجهة التي تقد تم التعاتقد معها(.)11

ويالحظ أن ىذا النوع من الكونسورتيوم يكون كل األعضاء فيو في عالتقة مباشرة مع
الجهة المتعاتقدة ،ويكون األعضاء مسؤولين تقبلها مسؤولية متضامنة ومتعددة ألنهم يتعاتقدون

على أساس أنهم متعاتقد واحد وليسوا متعاتقدين متعددين .وبذلك يكون الحكم التحكيمي

الاادر في مواجهة أعضاء الكونسورتيوم حجة على جميع األعضاء ،وعلى ىذا األساس تكون
جهة اإلدارة المتعاتقدة طرف أول في التحكيم ويكون األعضاء طرف ثان ،لذلك فإن التحكيم
بين جهة اإلدارة المتعاتقدة وبين الكونسورتيوم االفقي ال يعتبر تحكيماً متعدد األطراف.
والكونسورتيوم األفقي من الممكن أن يتم تشكيلو عن طريق تجمعين اتفاتقيين من تجمعات
الكونسورتيوم ،ويقوم كل األعضاء للمجموعتين بعمل عقد اتفاتقي أساسي يتم بموجبو التعاتقد
مع الجهة التي سوف يتم التنفيذ لاالحها .وىذا العقد ينشيء عالتقة مباشرة بين ىذه الجهة
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وبين كل األعضاء ،ألنهم سوف يتعاتقدون معها باورة مباشرة كأطراف في العقد اإلداري

المراد تنفيذه .وفي مثل ىذا النوع من االتفاتقات تقد تتخذ المسؤولية الداخلية بين األعضاء

إحدى صورتين ،الاورة األولى :ىي المسؤولية التضامنية والمتعددة ألعضاء كل مجموعة تقبل
أعضاء المجموعة األخرى ،وفي ىذه الاورة يكون العضو غير مسؤول بالتضامن عن باتقي
أعضاء مجموعتو.
أما الاورة الثانية فهي المسؤولية المتعددة ألعضاء كل مجموعة تقبل أعضاء المجموعة
األخرى.
ب -الكونسورتيوم الرأسي-:
ويقاد بو أتفاق الكونسورتيوم الذي يوتقع فيو عضو واحد من األعضاء على العقد
المبرم مع الجهة المتعاتقدة مع الكونسورتيوم ،بحيث يكون ىذا العضو ممثالً لباتقي األعضاء،
ويكون مسؤوالً عنهم أمام ىذه الجهة المتعاتقدة.

حيث أن ىذا العضو يقوم بالتوتقيع معها ،ثم يقوم بتكوين كونسورتيوم مع باتقي األعضاء

بهدف إتمام التنفيذ .وفي ىذا الادد نواجو تحكيم متعدد االطراف ،وذلك ألن الجهة
المتعاتقدة ال تعرف باتقي أعضاء الكونسورتيوم الرأسي ،ومن ثم يستطيع العضو القائد (المتعاتقد

معها) أن يحتج بالحكم الاادر في ىذا التحكيم على باتقي األعضاء(.)12

وعلى ىذا فال تكون ىناك ثمة عالتقة مباشرة بين باتقي األعضاء وبين الجهة المتعاتقدة
مع الكونسورتيوم ،حيث أن ىؤالء األعضاء ليسوا طرفاً في العقد الذي سيتم تنفيذه من جانب

الكونسورتيوم لاالح الجهة المتعاتقدة ،ولذلك ال يكونون مسؤولين أمامها مسؤولية متعددة

ومتضامنة ،فهم يعدون بالنسبة لها كمتعاتقدين من الباطن وبالنسبة للغير أيضاً المتعامل مع
الكونسورتيوم ،فيعدون متعاتقدين من الباطن كذلك.

911

مجلة العلوم القانونية والسياسية

المجلد الرابع – العدد الثاني 1025 /

ويالحظ أن الكونسورتيوم الرأسي ليس من النوع المنتشر على مستوى العمل الدولي،

ولكن يتم اللجوء إليو في حالة عدم رغبة األعضاء أن يكونوا مسؤولين مسؤولية متعددة
ومتضامنة تقبل الجهة المتعاتقدة معهم ،ولكنهم في نفس الوتقت يرغبون بالمشاركة الفعالة في
تنفيذ العمل المتعاتقد بشأنو.
ويالحظ أنو يجب أال يتم الخلط بين الكونسورتيوم الرأسي وبين المتعاتقدين من
الباطن ،الذين يتخذون شكل الكونسورتيوم لتجمعهم االتفاتقي ،حيث أن ىؤالء المتعاتقدين من
الباطن يكونون مسؤولين مسؤولية متضامنة ومتعددة تقبل المتعاتقد األصلي ،والذي يكون بدوره

مسؤوالً تقبل الجهة المتعاتقدة معو(.)13

كما يمكن تقسيم الكونسورتيوم إلى أشكال و أنواع عدة تقد يتخذىا أعضاؤىا ،وىي كما

يلي(:)14

أ  -الكونسورتيوم البسيط-:
وىذا ىو النوع األول من أنواع الكونسورتيوم ،ويرمز لو الفقو بـ ( Simplified

 )Consortiumويشير ىذا الماطلح إلى الحالة التي تكون فيها أعمال األعضاء من الناحية
الفنية واالتقتاادية مستقلة عن بعضها ،أي أن كل عضو ىنا من األعضاء يؤدي دوره الفني
باستقالل تام عن باتقي األعضاء دون التنسيق فيما بينهم من الناحية الفنية أو االتقتاادية،
حيث يوجد فيما بينهم استقالل تمويلي ،بحيث ينفق كل عضو على األعمال الخاصة بالجزء
الخاص بو .ولكن ذلك ال يعني عدم التضامن في المسؤولية بين األعضاء في مواجهة جهة
اإلدارة المتعاتقدة ،فاألعضاء مسؤولون بالتضامن في مواجهتها.
ب  -الكونسورتيوم التنسيقي-:
وىو النوع الثاني من أنواع الكونسورتيوم ،وذلك على مستوى العمل الدولي ،ويرمز لو بـ
( ،)Coordinating Consortiumوىو أكثر تطوراً من النوع السابق ،حيث يكون
الكونسورتيوم عبارة عن ىيكل من خاللو يتم التعاون فيو بين األعضاء والرتقابة على أعمالهم،
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وىو ىنا ال يوجد فيو استقالل في أداء األعمال بين األعضاء ،بل يوجد نوع من التنسيق فيما
بينهم في أداء األعمال.

وىذا النوع من الكونسورتيوم كهيكل تنظيمي ال يتعامل مع الغير ،حيث ال توجد
مسؤولية تضامنية بين األعضاء تقبل الغير المتعامل معهم ،ولكن يكون التعامل مع األعضاء
ومع الجهة اإلدارية المتعاتقدة مع الكونسورتيوم ،والتي يكون األعضاء مسؤولين تقبلها بالتضامن
من جراء ما يتخذونو من أعمال.
ج  -الكونسورتيوم المتكامل-:
وىو النوع الثالث من أنواع الكونسورتيوم ،ويرمز لو الفقو بـ ـ ـ ( Diversified

 )Consortiumوىذا النوع يجعل الكونسورتيوم كهيكل يقوم بأداء وظائف متعددة نيابة عن
األعضاء في عالتقاتهم ببعضهم البعض ،وأيضاً في عالتقاتهم مع جهة اإلدارة المتعاتقد معها،

ومن ضمنها-:

تدبير التمويل ( - )Arranging Financingتدبير العمالة ( - )Labourالشراء

( - )Purchasesضمانات البنك ( - )Bank Guaranteesالتأمين ()Insurance
عقود المقاولة من الباطن (.)Subcontracts
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املثحث انثاوي

األحكاو انماوىويح إلتفاق انكىوسىرتيىو

اتفاتقات الكونسورتيوم تتمتع بعدة سمات ،فهي عبارة عن اتفاتقات تعاتقدية محضة

يحكمها العقد االتفاتقي المبرم بين األعضاء ،لذا فهي ال تكتسب – عند نشوئها – الشخاية
االعتبارية المستقلة عن شخاية أعضائها.
كما أنها تتمتع بطابع التأتقيت والتخايص ،حيث إنها تنتهي عند االنتهاء من تنفيذ
األعمال محل العقد اإلداري ،وأخيراً تتفق مع باتقي االتفاتقات االتحادية المؤتقتة في المسؤولية

التضامنية والمتعددة لألعضاء تقبل الجهة المتعاتقدة معهم ،والمطلوب التنفيذ المشترك من

جانب األعضاء لحسابها.
ولكن توجد بعض االختالفات في االحكام القانونية بين ىذه االتفاتقات االتحادية
المؤتقتة ،حيث أن بعضها يستأثر ببعض االحكام القانونية التي تميزه عن باتقي االتفاتقات .وعلى
ىذا نجد أن الكونسورتيوم يمتاز عن باتقي االتفاتقات ببعض االحكام ،وىي التي سنبحثها في
ىذا المبحث وذلك على النحو التالي-:

المطلب األول /عدم وجود رأس مال مشترك للكونسورتيوم
المطلب الثاني /غياب التضامن في المسؤولية بين االعضاء.

المطلب الثالث /غياب التضامن في المسؤولية تقبل الغير.
املطهة األول  :عذو وجىد رأس مال مشرتن نهكىوسىرتيىو

من االحكام الثابتة التفاتقات الكونسورتيوم أن االعضاء ال يكونون فيما بينهم شخاية

معنوية مستقلة لو ،بحيث أن الكونسورتيوم ال يمكن معاملتو تقانوناً كشخص معنوي لو شخاية
مستقلة عن أعضائو ،فهو ال ينشئ كياناً تقانونياً مستقالً عن أعضائو.
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وعدم وجود شخاية معنوية مستقلة للكونسورتيوم عن أعضائو ،يرتب نتيجة غاية في

األىمية مفادىا أنو ال يتمتع بذمة مالية منفالة عن أموال أعضائو ،أي ال توجد اموال مملوكة
للكونسورتيوم ملكية خاصة خالاة لو ،بعيداً عن أموال األعضاء ،وتخرج ملكيتها عن ملكية
االموال المملوكة لألعضاء.
فالكونسورتيوم ليس لو رأس مال مشترك( )15حيث أنو من ضمن األحكام المهمة لمثل

ىذه االتفاتقات عدم وجود حاص يتم تقديمها من جانب كل عضو من األعضاء ،حيث أنو
عند نشوء اتفاق الكونسورتيوم ال يكون كل عضو ملزماً بتقديم مساىمات أو مشاركات مالية
تقدم كحاص في رأس المال المشترك والمخاص للتنفيذ ،ولكن يكون كل عضو لو رأس

المال الخاص بو ،والذي يكون مخاااً لتنفيذ الجزء الخاص بو من األعمال ،سواء كان ذلك

في مرحلة التحضير للعطاء المشترك فيما بين االعضاء بهدف تقديمو إلى احدى الجهات

اإلدارية من أجل التعاتقد معها ،أو سواء كان ذلك في مرحلة التنفيذ.
ولكن على الرغم من أن كل عضو يكون لو رأس المال الخاص بو ،والذي يكون

مخاااً لتنفيذ الجزء الخاص بو من االعمال ،فإنو تقد تستدعي طبيعة التنفيذ وجود بعض
النفقات المشتركة بين أعضاء الكونسورتيوم والالزمة للتنفيذ.
وعندما تكون ىناك نفقات مشتركة بين األعضاء فإنها تقسم بينهم حسب مساىمة كل
عضو فيهم في األعمال ،ويجب أن يحدد االتفاق ماىية النفقات المشتركة التي يجب على
األعضاء أن يساىموا فيها ،والتي تكون مخااة إلتمام التنفيذ.
كما أن أي حساب مارفي يتم فتحو من جانب الكونسورتيوم فأنو يكون بأسم أعضاء
الكونسورتيوم وليس بأسم الكونسورتيوم ككل ،وىذه نتيجة بديهية حيث إنو ال يوجد رأس مال
مشترك بين األعضاء أو ذمة مالية منفالة خاصة بالكونسورتيوم يمكن بها فتح حساب
مارفي باسم الكونسورتيوم.
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وعدم وجود رأس مال مشترك بين أعضاء الكونسورتيوم يُعد أحد السمات المهمة
واالساسية المميزة لو عن نوع آخر من االتفاتقات االتحادية المؤتقتة ،وىو المشروعات
المشتركة التعاتقدية ،حيث إنو يوجد رأس مال مشترك بين أعضاء المشروع المشترك التعاتقدي
يتكون من مجموع مساىمات الحاص المقدمة من أعضائو.
املطهة انثاوي  :غياب انتضامه يف املسؤونيح تني االعضاء

إن العالتقة فيما بين األعضاء يحددىا اتفاق الكونسورتيوم ،حيث أن األعضاء عند

تكوينهم للكونسورتيوم يتم االتفاق فيما بينهم على تحديد حقوق والتزامات كل عضو من
األعضاء ،أي أن العقد االتفاتقي ينظم طبيعة العالتقة وأحكام المسؤولية التعاتقدية بين األعضاء
فيما بينهم.
كما أن أعضاء الكونسورتيوم ال يكونون فيما بينهم كياناً اتقتاادياً أو تقانونياً ذا شخاية

معنوية مستقلة عن أعضائو ،حيث يجري العمل على أن يتم النص في اتفاتقات الكونسورتيوم
ذاتها على المسؤولية االنفرادية غير التضامنية بين أعضاء الكونسورتيوم وبعضهم البعض(.)16

ويترتب على عدم وجود الشخاية المعنوية للكونسورتيوم أنو ال توجد ذمة مالية خاصة
بالكونسورتيوم ومستقلة عن الذمة المالية لألعضاء ،كما ال توجد نية المشاركة التي تتوافر لدى
األشخاص االعتبارية ،والتي تعني المشاركة بين الجميع في االرباح أو الخسائر التي تقد تايب
الكيان االعتباري.
وىذه االحكام ال تتوافر بالنسبة التفاتقات الكونسورتيوم ،حيث أن األعضاء ال
يتقاسمون فيما بينهم الناتج من االعمال لألرباح والخسائر ،ولكن العضو الذي يحقق ربحاً
يربح لوحده ،والعضو الذي يخسر فأنو يخسر لوحده ،وترتيباً على ذلك فإنو ال يوجد تضامن
في المسؤولية الداخلية بين أعضاء الكونسورتيوم وبعضهم ،بمعنى أنو ال يوجد أي توزيع

لألرباح أو الخسائر الناجمة عند التنفيذ .كما أن كل عضو من االعضاء يكون مسؤوالً وحده
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عن تنفيذ الجزء الخاص بو من االعمال ،بحيث إنو عند وجود خطأ في التنفيذ فإن تبعة ذلك

تقع على العضو الذي يحدث الخطأ من جانبو(.)17

ولكن تجدر اإلشارة إلى أن المبدأ القانوني الخاص بعدم وجود التضامن في المسؤولية
الداخلية بين أعضاء الكونسورتيوم وبعضهم ،ال يمتد ليشمل التعامالت الحاصلة بين
الكونسورتيوم وبين الجهة اإلدارية المتعاتقدة ،حيث إنو من أحكام اتفاتقات الكونسورتيوم وجود
التضامن في المسؤولية تقبل الجهة اإلدارية المتعاتقدة مع الكونسورتيوم ،وذلك أمر طبيعي ألن
اتفاتقات الكونسورتيوم تُعد أحد صور االتفاتقات االتحادية المؤتقتة ،والتي يعد أحد أحكامها
وجود التضامن في المسؤولية بين األعضاء تقبل الجهة اإلدارية المتعاتقد معها .لذا عدم
التضامن في المسؤولية يقتار أثره على العالتقات الداخلية بين األعضاء ،وال يمتد أثره للعالتقة
القانونية بينهم وبين الجهة اإلدارية المتعاتقدة.
املطهة انثانث  :غياب انتضامه يف املسؤونيح لثم انغري

عند مباشرة الكونسورتيوم لنشاطو المتمثل في تنفيذ العقد اإلداري مع الجهة اإلدارية

المتعاتقدة معو ،تكون ىناك بعض التعامالت التي تقتضيها طبيعة األمور مع جهات تُعد من
الغير بالنسبة لهذا النوع من التعامالت كالموردين أو المستثمرين أو المقاولين من الباطن
الذين يتم التعامل بينهم وبين الكونسورتيوم في سبيل تنفيذ العقد اإلداري ،ويمكن تكييف ىذه
الفئة السابقة من المتعاملين تحت فئة الغير الذي يتعامل مع الكونسورتيوم.
وبالنسبة لطبيعة العالتقة بين أعضاء الكونسورتيوم وبين الغير من حيث ماىية المسؤولية
التعاتقدية للكونسورتيوم تقبل الغير المتعامل معو ،نجد أنو ال يوجد تضامن في المسؤولية تقبل
الغير الذي يتعامل مع الكونسورتيوم ،حيث تقوم ىنا أحكام المسؤولية لدى العضو المتعامل

مباشرة مع الغير( ،)18األمر الذي يعني أنو عند حدوث ضرر ألحد من الغير ،فإنو ال يجوز لو
الرجوع على االتحاد ككل ،ألن االتحاد ليس لو كيان تقانوني معنوي مستقل عن شخايات

أعضائو ،مما مفاده عدم وجود أحكام المسؤولية التضامنية بين األعضاء في مواجهة الغير
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الذي يتعامل معهم ،ولكن لهذا الغير الرجوع بالتعويض عن الضرر الذي أصابو على العضو
الذي بسببو حدث ذلك الضرر دون الرجوع على االتحاد ككل.

وكنتيجة لذلك فإن تقائد الكونسورتيوم ال يُعد ممثالً تقانونياً عن باتقي األعضاء وذلك في

مواجهة الغير الذي يتعامل مع الكونسورتيوم.

حيث إنو ال تمتد ىذه الوكالة التمثيلية للقائد إلى التعامل مع الغير الذي يتعامل مع
الكونسورتيوم ،أي أنو يكون وكيالً عنهم فقط في التعامل مع جهة االدارة دون أن يكون ممثالً
لهم في التعامل مع الغير ،وىي نتيجة منطقية جداً ،ألن المسؤولية تكون غير تضامنية في
مواجهة الغير المتعامل مع الكونسورتيوم ،حيث يكون كل عضو مسؤوالً وحده دون غيره من
االعضاء عن نتيجة نشاطو في مواجهة الغير ،ولكن تقوم المسؤولية التضامنية غير المحدودة
للكونسورتيوم تجاه الجهة اإلدارية المتعاتقدة.
ويرى البعض أن االلتزامات التعاتقدية التي تقع على أعضاء الكونسورتيوم تعتبر تضامنية
وشخاية ،والبد من إدراج ذلك صراحة في العقد المبرم بين الكونسورتيوم والغير ،وأن أساس
ىذه المسؤولية التعاتقدية للكونسورتيوم أمام الغير المتعاتقد معو ىي الوكالة حيث أن تقائد

الكونسورتيوم أو رئيس مجلس اإلدارة حينما يتعاتقد نيابةً عن األعضاء يعتبر وكيالً عنهم،
وطبيعي أن يتوتقف مدى فعالية العالتقة التعاتقدية على مدى صالحيات الوكيل عن
الكونسورتيوم ،فيسأل ىذا الوكيل على أساس ذلك امام باتقي االعضاء طبقاً لقواعد
الوكالة(.)19
ويرى البعض اآلخر أن الرابط الذي يربط بين مسؤولية تقائد الكونسورتيوم وبين باتقي
األعضاء تقبل الغير – الذي يتم تنفيذ األعمال لاالحو – ىو أن أتفاق تقائد الكونسورتيوم مع
الغير تتحقق بموجبو الفضالة

()21

عن باتقي األعضاء ،أو النيابة عنهم في التعاتقد مع الغير،

وذلك إذا اتضح من شروط االتفاق بين ممثل الكونسورتيوم وبين الغير أنو يتعاتقد لحساب
نفسو ولحساب غيره على تنفيذ األعمال التي يتعاتقد على تنفيذىا(.)21
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وتطبيقاً على ما تم ذكره من آراء ،فإننا نرى أنو ال يجوز اعتبار الكونسورتيوم مسؤوالً
مسؤولية تضامنية تقبل الغير المتعامل معو ،وذلك أياً كان ما تقد تقيل بادد تكييف العالتقة بين
الكونسورتيوم وبين الغير ،أي سواء أكانت ىذه العالتقة يمكن تكييفها على أساس تقواعد
الوكالة أو على أساس تقواعد الفضالة.
ومن نتائج عدم وجود التضامن في المسؤولية تقبل الغير أنو عند المقاضاة ،فإن
الخاومة القضائية أو التحكيمية تكون بين الغير وبين العضو الذي تقد تم التعامل معو ،لذا ال
يجوز اختاام الكونسورتيوم ككل في مثل ىذه األمور(.)22

وعلى ذلك فإنو عند حدوث ضرر ألحد من الغير ،فأنو ال يجوز لو الرجوع على
الكونسورتيوم ككل ،ألنو ليس لو كيان تقانوني معنوي مستقل عن شخايات أعضائو ،مما يعني
أن على الغير الرجوع بالتعويض عن الضرر الذي أصابو على العضو الذي بسببو حدث ىذا
الضرر دون الرجوع على االتحاد ككل.
وبدورنا نؤكد أن تلك األحكام سالفة الذكر ال تمتد للتعامالت الحاصلة بين

الكونسورتيوم وبين الجهة اإلدارية المتعاتقدة ،حيث أن من أحكام اتفاتقات الكونسورتيوم في
مجال العقود اإلدارية وجود التضامن في المسؤولية تقبل الجهة اإلدارية المتعاتقدة مع اتحاد
الكونسورتيوم وذلك لضمان حقوق جهة االدارة المتعاتقدة مع الكونسورتيوم بافتها جهة

سيادية وتتعاتقد من ىذا المنطلق ،فيكون العقد اإلداري فيو بعض الشروط االستثنائية الخاصة
التي من شأنها المحافظة على حقوق جهة االدارة التي تتعاتقد مع المستثمرين وخاصة
المستثمرين االجانب منهم ،حيث أن اتفاتقات الكونسورتيوم تؤكد دائماً على المسؤولية
التضامنية لألعضاء.

911

المجلد الرابع – العدد الثاني 1025 /
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اخلامتـــــــح

 .1نرى أنو يجب أن يكون ىناك تقانون خاص مستقل بتنظيم اتفاق الكونسورتيوم ،وذلك
لألىمية العملية لو .وحبذا أن يكون ىذا القانون باسمو ،كأن يكون (تقانون تنظيم
احكام اتفاتقات الكونسورتيوم).
 .2يستحسن أن يضم مثل ىذا القانون بعض االحكام القانونية المهمة التي تتعلق بطبيعة
مثل ىذا االتفاق ،فيجب االعتراف بأنو من العقود المسماة ،تتم معالجة احكامو من
خالل المبادئ العامة التي تحكم العقود ،وليس من خالل األحكام التي تنظم
الشركات .كما يجب أن يتضمن النص التشريعي خاصية التأتقيت والخاوصية لهذا
االتفاق ،بحيث إنو على االعضاء القيام بتنفيذ عمل معين محدد بذاتو ،وليس القيام
بنشاط مستمر أو اكثر من عمل واحد.
 .3كما يجب أن يتضمن التشريع ما يفيد بالمسؤولية المتعددة والتضامنية تقبل الجهة
اإلدارية التي يتم تنفيذ العمل لاالحها .وأيضاً ما يفيد بعدم نشوء أي كيان تقانوني
مستقل لهذا االتفاق ،حيث إنو من الضرورة بمكان أن يتم النص الاريح والواضح
على الطبيعة التعاتقدية الخالاة لهذا االتفاق ،وأنو ال يتمتع بالشخاية المعنوية مع ما
يستتبعو ذلك من آثار.
 .4يحبذ أن يتضمن اإلطار التشريعي التطور المستقبلي لهذا االتفاق االتحادي ،فهذا
االتحاد المؤتقت تقد تتطور فكرتو في المستقبل ليكون تقادر على إدارة مشروعات
طويلة األجل ،كعقود االمتياز ،أو عقود البوت ،أو عقود الشراكة .وىنا يثور تساؤل
حول الطابع المؤتقت لهذا االتحاد االتفاتقي ،بمعنى ىل ىذا التطور يمكن أن ينال من
الطابع المؤتقت لهذا االتفاق االتحادي ؟ وىل أن ىذا التطور يمكن أن يقوم بتحويلو
من اتحاد مؤتقت إلى اتحاد دائم ؟ اسئلة ننتظر من المشرع أن يقوم باإلجابة عليها،
وذلك من خالل وضع األحكام التشريعية المنظمة لهذا االتفاق االتحادي.
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 .5كما نوصي بأن تقوم الدولة بالتشجيع لعمليات التجمع االتفاتقي بين المستثمرين
المحليين أو الدوليين ،والذين يرغبون في تنفيذ المشروعات الحكومية لاالح الدولة،

وذلك من خالل منحهم بعض االمتيازات المالية والضريبية ،فيمكن أن تقوم الدولة
بعمل إعفاءات ضريبية أو مالية لبعض الرسوم اإلدارية ،والتي من شأنها أن تعمل على
جذب المستثمر للقيام بتنفيذ المشروعات االتقتاادية اإلنشائية العمالتقة عن طريق
استخدام ىذا االسلوب االتفاتقي ،مع االشارة الى ان المعالجة التي تمت في تقانون
االستثمار العراتقي رتقم ( )13لسنة  2116ىي معالجة تقاصرة وبسيطة تحتاج الى
التوسع فيها.
 .6ويمكن للدولة أن تقوم بإعطاء ىذا التجمع االتفاتقي بعض المميزات المالية األخرى
التي من شأنها العمل على جذب المستثمرين ،مثل إعطاؤه الحق في االستفادة من
بعض االرباح الناجمة عن تشغيل المرفق أو المشروع محل التنفيذ.
 .7ولكن في المقابل يجب أن يتم الوضع في االعتبار وجود بعض الضوابط القانونية

التنظيمية التي من شأنها العمل على استفادة الدولة من المشروع محل التنفيذ ،كوجود

جهة رتقابية تتولى مراتقبة إجراءات التنفيذ لتتحقق من المقدرة على تنفيذ العمل المتعاتقد
بشأنو ،كما يكون لهذه الجهة الحق في مراتقبة جودة العمل وجودة الايانة ومدى
مطابقة العمل للبنود التعاتقدية التي تقد تم االتفاق عليها.
 .8كما أنو يمكن أن تقوم الدولة على تشجيع مثل ىذا االتفاق االتحادي المؤتقت على
االنتشار من خالل العمل على مساعدتها على النمو من خالل إعفاء وارداتها من
الكمارك ،أو فتح أسواق جديدة لها ،سواء بالداخل أو بالخارج لتسويق منتجاتها
وخدماتها ،ومثل ىذه المساعدات سوف تعود ثمرتها على الدولة عن طريق ارتفاع
الناتج القومي لها وتخفيض نسبة البطالة ،كما أن تشجيع المستثمر األجنبي على
التعاتقد والتنفيذ لاالح الدولة من شأنو العمل على نقل التكنولوجيا المتطورة والعمل
على رفع مستوى الكفاءة االنتاجية والتقنية لعاملي الدولة التي يتم التنفيذ لاالحها.
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 .9كما نوصي بضرورة العمل من جانب الدولة على توفير أدوات أخرى لنمو ىذا التجمع
االتفاتقي ،مثل تحسين مناخ االستثمار ،والقضاء على الفساد اإلداري ،وتيسير إصدار
التراخيص ،الى غير ذلك من إجراءات إدارية تقوم بها الدولة لكي ينمو اتقتاادىا.
ونرجو أن تعمل ىذه الضوابط على االضافة لالتقتااد الوطني لتابح مثل ىذه
االتحادات االتفاتقية المؤتقتة مغنماً يضاف إلى االتقتااد الوطني ال مغرماً يؤدي بهذا االتقتااد

إلى ىاوية التهلكة.
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اهلــىامــش

( )1د .علي مرضي عياش العنزي – عقود االشغال الدولية ( دراسة مقارنة ) – رسالة دكتوراه – كلية
الحقوق – جامعة القاىرة –  – 2119ىامش ص  211وأيضاً الموتقع االلكتروني العالمي:
http://en.wikipedia.org/wiki/Consortium
( )2د .ىاني صالح سري الدين – اتفاتقات الكونسورتيوم – الطبعة االولى – دار النهضة العربية –
 – 1999ص .9
( )3د .محمد بهجت عبداهلل تقايد – إتقامة المشروعات االستثمارية وفقاً لنظام البناء والتشغيل ونقل
الملكية ( نظام الـ  – ) B.O.Tدار النهضة العربية – 2111م – ص .43
( )4د .محمد لبيب شقير – التنظيم االحتكاري للسوق العالمية للبترول – دراسات في اتقتااديات
البترول – معهد الدراسات العربية العالمية –  – 1961ص .66
( )5د .حازم حسن جمعة – النظام القانوني للمشروعات المشتركة – دار النهضة العربية -من دون سنة
نشر – ص .134
( )6د .محمد شوتقي شاىين – الشركات المشتركة طبيعتها وأحكامها في القانون الماري والمقارن –
رسالة دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة القاىرة –  – 1987ص .267
( )7د .أحمد حسان حافظ مطاوع – التحكيم في العقود الدولية لإلنشاءات – دار النهضة العربية –
 – 2117ص .218
( )8د .طاىر شوتقي مؤمن – التجمع المؤتقت للمشروعات – دار النهضة العربية –  – 2111ص .31
( )9د .محمد شوتقي شاىين – المشروع المشترك التعاتقدي (طبيعتو واحكامو في القانون الماري
والمقارن) ) -دار النهضة العربية –  – 2111ص .268
( )11وما يؤيد ذلك ىو اتجاه بعض الدراسات بأن ىذه االتفاتقات لها خاائص محددة ،ومن أىمها أنها
ذات طبيعة تعاتقدية .منشور على الموتقع االلكتروني:
http://www.efe.fr/formation/consortium-et-gme
( )11د .احمد حسان حافظ مطاوع – المرجع السابق – ص .327
( )12د .علي مرضي عياش العنزي– المرجع السابق – ص .212
( )13د .احمد حسان حافظ مطاوع – المرجع السابق – ص .328
( )14د .ماجد عمار – النظام القانوني للكونسورتيوم – دار النهضة العربية –  - 1989ص .72
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( )15د .ىاني صالح سري الدين– اتفاتقات الكونسورتيوم – مرجع سابق – ص .56
)16) European Commission , Seventh Framework Programmer
(FP7 ),Project Title (Consortium Agreement),15/10/2007 , P.6.
( )17د .ىاني صالح سري الدين – اتفاتقات الكونسورتيوم – مرجع سابق – ص .41
(18)Consortium Agreement NHS Standard Contract 2012/13, P.19,
on the site:- http://www.bournemouth and poole. nhs.uk/ws-PanDorset / Downloads.
( )19د .ماجد عمار – النظام القانوني للكونسورتيوم – مرجع سابق – ص .77
( )21ىناك تشابو بين الوكالة والفضالة ،وإن كانت ىناك أيضاً فروق بينهما ،فالنظامان يتوافقان في أن كالً
منهما مادر للنيابة ،وفي أن الفضالة تقد تنقلب إلى وكالة إذا أُتقرت ،وأن الوكالة تنتهي إلى فضالة إذا
بقي يعمل بعد انتهاء الوكالة .والنظامان يختلفان في أن مادر الفضالة
خرج الوكيل عن حدود وكالتو أو َّ

عمل مادي ،ومادر الوكالة ىو االتفاق أو العقد ،ومن ثم فالفضالة مادر لنيابة تقانونية ،أما الوكالة

فمادر لنيابة اتفاتقية ،ويختلفان كذلك في أن عمل الفضولي تقد يكون عمالً تقانونياً أو تارفاً مادياً أما

عمل الوكيل فال يكون أال عمالً تقانونياً.
وىذا كلو من حيث األركان أما من حيث االلتزامات التي تنشأ عن الفضالة والوكالة فالفروق بينهما تتمثل
في أن رب العمل لم يختر الفضولي ولم يعهد اليو بعمل ما ،أما الموكل فقد اختار الوكيل وعهد اليو في
أن يقوم بعمل وكلو فيو .لذلك كانت التزامات الفضولي أشد تقليالً من التزامات الوكيل وكانت التزامات
رب العمل أخف تقليالً من التزامات الموكل.

للمزيد ينظر الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني – ج  – 7العقود

الواردة على العمل – ط  – 2م  – 1دار النهضة العربية –  – 1981ىامش ص .468
( )21د .محمد شوتقي شاىين – المشروع المشترك التعاتقدي  -دار النهضة العربية –  – 2111ص
.271
( )22د .ماجد عمار– النظام القانوني للكونسورتيوم – مرجع سابق – ص .71
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 .1الدكتور أحمد حسان حافظ مطاوع – التحكيم في العقود الدولية لإلنشاءات – دار
النهضة العربية – .2117
 .2الدكتور حازم حسن جمعة – النظام القانوني للمشروعات المشتركة – دار النهضة
العربية– من دون سنة نشر.
 .3الدكتور طاىر شوتقي مؤمن – التجمع المؤتقت للمشروعات – دار النهضة العربية –
.2111
 .4الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء السابع
– العقود الواردة على العمل – الطبعة الثانية – المجلد االول – دار النهضة العربية –
.1981
 .5الدكتور ماجد عمار – النظام القانوني للكونسورتيوم – دار النهضة العربية – .1989
 .6الدكتور محمد بهجت عبداهلل تقايد – إتقامة المشروعات االستثمارية وفقاً لنظام البناء
والتشغيل ونقل الملكية ( نظام الـ  – ) B.O.Tدار النهضة العربية – 2111م.
 .7الدكتور محمد شوتقي شاىين – المشروع المشترك التعاتقدي (طبيعتو واحكامو في
القانون الماري والمقارن) – دار النهضة العربية – .2111
 .8الدكتور محمد لبيب شقير – التنظيم االحتكاري للسوق العالمية للبترول – دراسات في
اتقتااديات البترول – معهد الدراسات العربية العالمية – .1961
 .9الدكتور ىاني صالح سري الدين – اتفاتقات الكونسورتيوم – الطبعة االولى – دار النهضة
العربية – .1999
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 .1الدكتور علي مرضي عياش العنزي – عقود االشغال الدولية ( دراسة مقارنة ) – رسالة
دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة القاىرة – .2119
 .2الدكتور محمد شوتقي شاىين – الشركات المشتركة طبيعتها وأحكامها في القانون الماري
والمقارن – رسالة دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة القاىرة – .1987

ثالثاً  /الماادر االجنبية:
1. Consortium Agreement NHS Standard Contract
2012/13
2. European Commission , Seventh Framework
Programme ( FP7 ) , Project Title ( Consortium
Agreement ), 15/10/2007.

رابعاً  /المواتقع االلكترونية:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Consortium
2. http://www.bournemouth and poole. nhs.uk/ws-PanDorset / Downloads.
3. http://www.efe.fr/formation/consortium-et-gme
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Abstract
This research deals with a new and modern approach for the
projects implementation and for huge investments. This is known
internationally for the purpose of execution of the great government
contracts. Its implementation requires technical possibilities for too
high financial resources that a person, a company or an economic
entity cannot afford. Thus, several parties shall resort to a kind of
association method, or temporary consensual Union. Those
multilateral may constitute a consensual coalition. Its members may
be natural or juridical persons.
Such investments are often for the implementation of
government projects for the interest of the developing countries. The
implementation is often done through consensual association
composed of a coalition of giant investment companies, their
nationality often belongs to the economically advanced countries or
world first countries.
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